जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समममिका सदस्यहरुले पाउने सुववधाको सम्बन्धमा व्यवस्था
गनन बनेको ववधेयक

प्रस्िावना: नेपालको सं ववधानको धारा २२० को उपधारा (८) बमोजिम जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय
समममिका सदस्यहरुको सुववधा सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले ¸
नेपालको सं ववधानको धारा १७५ बमोजिमको प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१.

संजिप्त नाम र प्रारम्भ:

(१) यस ऐनको नाम “जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समममिका

सदस्यहरुको सुववधा सम्बन्धी ऐन, २०७५” रहे को छ ।

(२) यो ऐन िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ ।
२.

पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,-

(क) "उपप्रमुख" भन्नाले नेपालको सं ववधानको धारा २२० को उपधारा (३)
बमोजिम जिल्ला सभाले मनवानजिि गरे को जिल्ला समन्वय समममिको उप
प्रमुखलाई सम्झनु पछन ।
(ख) "जिल्ला सभा" भन्नाले नेपालको सं ववधानको धारा २२० को उपधारा (२)
बमोजिमका जिल्ला मभत्रका गाउँ कायनपामलकाका अध्यि

र उपाध्यि िथा

नगर कायनपामलकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहे को धारा २२० को उपधारा
(१) बमोजिमको जिल्ला सभा सम्झनु पछन ।
(ग) "जिल्ला समन्वय समममि" भन्नाले नेपालको सं ववधानको धारा २२० को उपधारा
(३) बमोजिम मनवानजिि समममिलाई सम्झनु पछन ।
(घ) "प्रमुख" भन्नाले नेपालको सं ववधानको धारा २२० को उपधारा (३) बमोजिम
जिल्ला सभाले मनवानजिि गरे को जिल्ला समन्वय समममिको प्रमुखलाई सम्झनु
पछन ।
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(ङ) "बैठक" भन्नाले जिल्ला समन्वय समममिको बैठकलाई सम्झनु पछन र सो शब्दले
जिल्ला सभाको बैठक समेिलाई िनाउँछ ।
(ि) "सदस्य" भन्नाले जिल्ला समन्वय समममिको प्रमुख¸ उपप्रमुख र सदस्यलाई
सम्झनु पछन र सो शब्दले जिल्ला सभाका सदस्य समेिलाई िनाउँछ ।
(छ) "सुववधा" भन्नाले यस ऐन बमोजिम जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समममिका
सदस्यलाई ददइने सुववधालाई सम्झनु पछन र सो शब्दले जिल्ला सभाको बैठक
भत्तालाई समेि िनाउँछ ।

३.

सुववधा : (१) सदस्यले अनुसूिी-१ मा िोवकएबमोजिमको सुववधा पाउनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त हुने सुववधाको मबल भरपाई पेश गनुन पने छै न ।
(३) दफा १ बमोजिम प्राप्त हुने बैठक भत्ताको हकमा प्रत्येक मवहनामा िमिसुकै पटक
बैठक बसे िापमन दुई पटक भन्दा बढी बैठकको भत्ता ददइने छै न ।
िर¸ कुनैपमन सदस्यले उपदफा (३) बमोजिमको बैठक भत्ता दोहोरो पने गरी मलन
पाउनेछैन ।

४.

यािायाि सुववधा: (१) सामान्यिया प्रमुखलाई जिल्ला समन्वय समममिले हलुका सवारी साधन
थान-एक उपलब्ध गराउनेछ ।
(२) उप प्रमुखलाई जिल्ला समन्वय समममिको आफ्नो आन्िररक आय र रािश्वको अवस्था
एवं कायनबोझ समेिलाई दृविगि गरी जिल्ला समन्वय समममिको मनर्नय बमोजिम हलुका सवारी
साधन थान-एक उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम सवारी साधन प्राप्त गने सदस्यलाई अन्य यािायाि
सुववधा ददइने छै न ।
(४) यस दफा बमोजिम सवारी साधन सुववधा प्राप्त गने सदस्यलाई सवारी इन्धन¸ मोववल र
ममनि खिन जिल्ला समन्वय समममिले मनधानरर् गरे बमोजिम हुनेछ ।
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५.

सुववधा पाउने: यस ऐन बमोजिमको सुववधा मनवानजिि भएको सदस्यले शपथ ग्रहर् गरे को मममि दे जख
पाउनेछ ।

६.

भ्रमर् सम्बन्धी व्यवस्था:

(१) जिल्ला समन्वय समममिको सदस्यले जिल्ला समन्वय समममिको

कामको मसलमसलामा आफ्नो जिल्ला भन्दा बावहर गई बास बस्नु परे मा अनुसूिी-१ मा उल्ले ख भए
बमोजिमको भ्रमर् खिन पाउनेछ ।
िर¸ भ्रमर् गरी बास बस्नु नपरी सोही ददन आफ्नो कायनिेत्रमा फवकनन सक्ने अवस्थामा सो
ददनको लामग अनुसूिी-१ मा िोवकएको दै मनक भ्रमर् खिनको एकिौथाई रकम पाउने छ ।
(२) यस ऐन बमोजिम जिल्ला समन्वय समममिले उपलब्ध गराएको सवारी साधनबाट भ्रमर्
गदान यािायाि गदान लागेको खिन पाउनेछैन ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम भ्रमर् गदान भ्रमर् अवमधको मबमावापिको रकम सम्बजन्धि
जिल्ला सभाले मनर्नय गरे बमोजिम हुनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम भ्रमर् गदान िीन ददनसम्मको भ्रमर् आदे श प्रमुखको हकमा
स्वयं ले स्वीकृि गनन सक्ने र सोभन्दा बढी ददनको भ्रमर् आदे शको लामग जिल्ला समन्वय समममिको
बैठकबाट स्वीकृि वा अनुमोदन गराउनु पनेछ ।
(५) उपप्रमुखले बवढमा दुई ददनसम्मको भ्रमर् गनुन पदान भ्रमर् गनुन पने कारर् प्रमुखलाई
िानकारी गराई स्वयंले भ्रमर् आदे श स्वीकृि गनेछ र सोभन्दा बढी ददनको लामग प्रमुखबाट भ्रमर्
आदे श स्वीकृि गराउनु पनेछ ।
(६) उपदफा (१) बमोजिमको भ्रमर् गदान जिल्ला समन्वय समममिका सदस्यले प्रमुखबाट
भ्रमर् आदे श स्वीकृि गराउनु पनेछ ।
(७) यस दफामा अन्यत्र िुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन सदस्यले एक पटकमा पन्र
ददनभन्दा बढी भ्रमर् गनुन परे मा सम्बजन्धि जिल्ला सभाबाट स्वीकृि वा अनुमोदन गराउनु पनेछ ।
(८) यस दफा बमोजिम भ्रमर् गदान स्वीकृि भ्रमर् आदे शमा भ्रमर्को उदे श्य¸ कारर् र
भ्रमर्बाट प्राप्त हुने सम्भाववि प्रमिफल समेि उल्लेख गनुन पनेछ र भ्रमर्बाट फवकनए पमछ भ्रमर्बाट
प्राप्त उपलब्धी सवहिको व्यहोरा उल्ले ख गरी भ्रमर् प्रमिवेदन समेि पेश गनुन पनेछ र भ्रमर्
प्रमिवेदन पेश नगरर भ्रमर् खिन पाइने छै न ।
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(९) भ्रमर् सम्बन्धमा यस दफामा उल्ले ख भए िमिका कुरामा यसै दफा बमोजिम र अन्य
कुरामा प्रदे श कानूनको व्यवस्था नभएसम्म प्रिमलि सं घीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

७.

दृविववहीन र अशक्त सदस्यलाई ववशेष सुववधा : (१) कुनै सदस्य दृविववहीन वा शारीररक रुपले
अशक्त भई वहँडडुल गनन नसवक मनिलाई सहयोगीको सेवा आवश्यक पने भएमा जिल्ला समन्वय
समममिले त्यस्िो सदस्यलाई एकिना सहयोगी उपलब्ध गराउनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सहयोगीले पाउने सुववधा सम्बजन्धि जिल्ला समन्वय समममिले
िोके बमोजिम हुनेछ ।

८.

िाडपवन खिन र पोषाक भत्ता सम्बन्धी व्यवस्था: िाडपवन खिन र पोषाक भत्ता सम्बन्धमा सम्बजन्धि
जिल्ला सभाले मनधानरर् गरे बमोजिम हुनेछ ।

९.

भत्ता िथा सुववधा वापिको रकम भ ुक्तानी: (१) यस ऐन बमोजिम सदस्यले पाउने सुववधा वापिको
रकम जिल्ला समन्वय समममिको कायानलयबाट पाउनेछ । त्यस्िो रकम सम्बजन्धि कायानलयले
ु ानी गनेछ ।
सदस्यको बैँक खािामाफनि भक्त
ु ानी ददन बाधा पने छै न ।
िर¸ बैठक भत्तावापिको रकम सजिवालय/कायानलयबाट नगदै भक्त
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जखएको भएिा पमन सदस्यले बैँक खािा खोल्न नसक्ने
अवस्था

भएमा

मनिले

पाउने

सुववधा

वापिको

रकम

जिल्ला

समन्वय

समममिको

सजिवालय/कायानलयबाट उपलब्ध गराउन सवकनेछ ।
१०.

सुववधा नपाउने: यस ऐनमा अन्यत्र िुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन कुनै सदस्य आफ्नो पदबाट
मनलजम्बि भएमा त्यस्िो मनलजम्बि अवमधभर र फौिदारी अमभयोगमा अदालिको आदे शबमोजिम
थुनामा वा कैदमा रहेमा त्यसरी थुना वा कैदमा रहे को अबमधभरको लामग मनिले यस ऐन बमोजिम
पाउने कुनै वकमसमको सुववधा वा भत्ता पाउने छै न ।
िर¸ त्यस्िो अमभयोग प्रमाजर्ि नभई अदालिबाट सफाई पाएमा मनिले यस ऐन बमोजिमको
सुववधा पाउन बाधा पने छै न ।
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११.

अनुसूिीमा हेरफेर गनन सक्ने: प्रदे श सरकारले प्रदे श रािपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी सदस्यले पाउने
सुववधा सम्बन्धी अनुसूिीमा हेरफेर गनन सक्नेछ ।

१२.

अन्य सुववधा मलन नहुन:े जिल्ला सभाका सदस्यले यस ऐनबमोजिमको सुववधाबाहे क अन्य सुववधा मलन
पाउने छै न ।

१३.

खारे िी र बिाउ: यो ऐन लागू हुन ु पूव न कुनै पमन शीषनकमा यस ऐनको अनुरुप हुने गरी सेवा सुववधा
मलएको भए यसै ऐन बमोजिम भएको मामननेछ र नमलएको भए मलन बाधा पने छै न ।
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